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ABSTRACT 

The aim of the study was to understand the importance of interpersonal self-image in women 

with psychopathological symptoms. Respondents in the study consisted of four women with 

psychopathological symptoms; average age at interview was 27.5 years. Interview guide was 

used to collect the empirical material drawn from interpersonal theory and humanistic theory. 

The qualitative results have been analyzed according to interpretative phenomenological 

analysis (IPA). The results show that there were problems in all four female respondents by 

self system with emotional and cognitive difficulties. Common to all respondents was the 

experience of negative interpersonal relationships in family or surroundings and weak 

interpersonal self-image. The study concludes that interpersonal self-image is a factor that has 

had an impact on psychopathological symptoms in those female respondents. 

Keywords: Psychopathology, Interpersonal self- image.  

ABSTRAKT 

Syftet med studien var att förstå betydelsen av interpersonell självbild hos kvinnor med 

psykopatologiska symtom. Respondenterna som ingick i studien bestod av fyra kvinnor med 

psykopatologiska symtom, snittålder vid intervjutillfället var 27,5 år. Intervjuguide användes 

för att samla in det empiriska materialet som utformats utifrån interpersonell teori och 

humanistisk teori. Det kvalitativa resultatet har analyserats utifrån tolkande fenomenologisk 

analys (IPA). Resultatet visar att det fanns svårigheter hos alla fyra kvinnliga respondenter 

utifrån självsystemet med emotionella och kognitiva svårigheter. Gemensamt för 

respondenterna var upplevelsen av negativa interpersonella relationer i familj eller omgivning 

och svag interpersonell självbild.  Resultatet tyder på att interpersonell självbild är en faktor 

som har haft betydelse för psykopatologiska symtom hos respondenterna.  

Nyckelord: Psykopatologi, Interpersonell självbild. 
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Socialstyrelsen beskriver psykisk ohälsa som ett folkhälsoproblem i Sverige och 

2012 uppgav 20 procent av kvinnor och 14 procent av männen någon form av psykisk ohälsa, 

kvinnor i ålder 16-29 år var högst representerade av psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2013).  

I en redovisning av utbetalda medel till landstinget uppger socialstyrelsen (2011) ett ökat 

behov av psykologisk behandling bland människor med psykisk ohälsa, vilket medfört att 

kunskap och utveckling att möta problematiken är hela tiden efterfrågad. För att förbättra 

vården och möta efterfrågan av psykologisk behandling för människor med psykisk ohälsa har 

socialstyrelsen på uppdrag av regeringen avsatt 21 miljoner kronor till landsting mellan åren 

2008-2010 (Socialstyrelsen, 2011). Utifrån det ökade behovet av psykologisk behandling har 

också en handlingsplan upprättats, en plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

där patienternas behov skall vara centrala i behandlingen (Socialstyrelsen, 2013). 

Uppkomsten till psykisk ohälsa diskuteras inte ingående i handlingsplanen eller vilka 

förebyggande insatser som kan krävas för att möta behovet utifrån kunskap och utveckling 

inom vården (Socialstyrelsen, 2013). Insatserna som socialstyrelsen rekommenderar utgår 

främst från människor med redan märkbar psykisk ohälsa och uppkomsten till psykisk ohälsa 

beskrivs utifrån neurologiska, genetiska och socio- ekonomiska effekter, även utbildningsnivå 

uppges ha effekt på psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2011). Socialstyrelsen (2009) tar upp i en 

rapport som riktar sig till skolor att kränkningar och relationer kan vara betydelsefulla i 

utvecklandet av psykisk ohälsa, men vilken betydelse kränkningar och relationer har på 

psykisk ohälsa rapporteras inte. 

Denna studie har behandlat psykisk ohälsa utifrån begreppet psykopatologi, 

därför att psykopatologi utgörs av människans hela psykologiska utveckling och är ”den 

vetenskapliga läran om psykiska symtom, sjukdomar och störningar” (Fahlke & Johansson, 

2012, s.13). Den viktigaste skillnaden mellan psykisk ohälsa och psykopatologi är kanske att 

psykopatologi inte studerar mentala avvikelser hos människor, utan fokuserar när 

avvikelserna är av sådan karaktär att det ger upphov till lidande för människan (Fahlke & 

Johansson, 2012). 

Socialstyrelsens (2011) rapport som redovisar ökad efterfrågan av kunskap och 

utveckling inom området psykopatologi medför att det kan vara intressant att förstå 

psykopatologiska symtom utifrån relationers betydelse.  
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Relationers betydelse kan vi förstå utifrån interpersonell teori som utvecklats av 

Harry Stack Sullivan som ansåg tidigt att människans förmåga att interagera relationellt har 

betydelse för psykopatologiska symtom (Sullivan, 1953, refererat i Horowitz & Strack 2011).  

Inom interpersonell teori är personlighet och psykopatologi ett resultat av 

människors relationer och därför kan interpersonell teori bidra till individuell förståelse för 

hur människan hanterar sig själv som ett uttryck av den inre självbilden (Benjamin, 2003). 

Studien har också behandlat humanistisk teori som bygger på humanistiska värderingar av 

demokrati och värde i bl.a. relationer (Kahn & Rachman, 2000). 

Humanistisk teori 
Carl Rogers (1902-1987) humanistiska teori beskriver människans ödmjukhet i 

förståelsen av andra människor, Rogers eftersträvade jämställdhet i behandlingen mellan 

patient och profession. Rogers intresserade sig speciellt för självbildens betydelse i 

behandling, vilket Rogers menar har betydelse för utgången av resultatet i behandlingen 

(Kahn & Rachman, 2000). Självförverkligande har stor betydelse för hur människan väljer att 

söka vidare eller att undvika olika situationer, självförverkligande bidrar till att människan 

söker efter bekräftelse i form av upplevelser som upprätthåller självbilden (Rogers, 1967). 

Beteendet är av central betydelse och svarar mot upplevelsen av självbilden som grundläggs i 

barndomen utifrån människans tankar och känslor, självbilden kan utvecklas positiv eller 

negativ och är avgörande för människans utveckling (Kahn & Rachman, 2000). Inom 

humanistisk teorin används begreppet kongruens vilket kan delvis beskrivas med hur väl den 

idealiserade självbilden överensstämmer med den reella självbilden, när den idealiserade 

självbilden och den reella självbilden möts i en motstridig upplevelse uppstår inkongruent i 

självmedvetandet. I ett inkongruent tillstånd så kan motstridiga föreställningar av förväntad 

upplevelse och verklig upplevelse av reell och idealiserad bild påverka upplevelsen av 

människans behov (Kahn & Rachman, 2000).  

Självförverkligande (self- actualization) som en fullt fungerande människa 

innehar bygger på att människan självförverkligar sina potentialer genom öppenhet för 

upplevelser, som närmast kan beskrivas med kunskap om det egna känslolivet (Rogers, 1967). 

Existentiellt levande handlar om människans nyfikenhet och öppenhet inför varje situation. 

Organisk tillit beskriver människans egen förmåga att lita till sin egen instinkt istället för att 

styras av andras åsikter i sitt handlande. Upplevelsemässig frihet handlar om varje människas 

eget ansvar utifrån sin frihet att styra över sitt sätt att leva. Kreativitet bidrar till 

självförverkligande och varje originalitet uppmuntras (Fahlke & Johansson, 2007). 
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Interpersonell teori 
Harry Stack Sullivan (1892-1949) utvecklade interpersonell teori utifrån att 

observera beteenden hos patienter. Den huvudskakliga delen i teorin bygger på interpersonell 

personlighet som en del av ett socialtsystem och personligheten kan aldrig bli isolerad från 

komplexa interpersonella relationer som människan lever och verkar i (Sullivan, 1953).  
Interpersonell teori studerar samspelet i relationer mellan människor, som delvis 

handlar om subjektiva upplevelser av relationer. Interpersonell teori ger en struktur för hur vi 

kan förstå individuella skillnader genom empati, anpassning och tillgivelse.  

Tillgivelse handlar om hur väl en människa väljer att ingå i relationer och 

gemenskap, tillgivelse utvecklar individuell förståelse för relationer (Horowitz & Strack, 

2011). Osäkerhet utifrån undvikande eller tillgivande beteenden visar att båda beteendena 

bidrar till ett ängsligt beteende som inte är konstruktivt eller kommunikativt i relationer. Ett 

osäkert beteende kan leda till ilska och fientlighet hos människan med negativ självbild och 

låg självkänsla som följd (Horowitz & Strack, 2011). 

Interpersonellt medvetande utgörs av upplevelse inriktade erfarenheter och kan 

ligga utanför det kända medvetandet och ett icke reflektivt tänkande i situationen kan direkt 

härledas mot självbilden om det sammanfaller med självsystemet (Horowitz & Strack, 2011). 

Självsystemet behandlar självbilden och självkänslan utifrån hur jaget upplevs, självbilden 

formas i interaktion genom kommunikativa och socio- kulturella relationer (Smith et al,1995).  

Relationerna är centrala för människans välbefinnande, relationerna bidrar till 

att förstärka eller ge en motstridig bild av den egna självbilden. Relationer utvecklar beteendet 

som bekräftas genom stimuli. Självbilden och omgivningens upplevelser av människan 

formar tolkningen av relationer. Självbegreppet relateras till hur människan väljer att ingå i 

relationer för att bli bekräftad och upplevelserna av relationerna speglar självbilden (Gurtman, 

1996). En utvecklad personlighet med psykopatologiska symtom är ofta ett resultat av 

interpersonella transaktioner (Kiesler, 1997).  

Människans interpersonella relationer delas in i två kategorier, utövande av 

tillfredställelse och utövande av säkerhet vilket är grundfundamentet i relationer. När en 

människa upplever tillfredställelse och säkerhet i en relation så stärks självbilden vilket 

genererar välbefinnande (Horowitz & Strack, 2011).   

I interpersonell teori är även dem mellanmänskliga mekanismerna betydelsefulla 

vilket handlar om personlighet i sociala situationer. Nivå (1) handlar om människans faktiskt 

beteende, nivå (2) utgörs av självuppfattning och uppfattning om andra människor båda 
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nivåerna ingår i mellanmänskliga egenskaper. Nivå (3) bygger på erfarenheter, det som finns i 

medvetandet och kan utgöras av kategoriseringar och ingår i egenskap av interpersonell 

perception. Nivå (4) handlar om det undermedvetna, nivå (5) utgörs av ett idealiserat ego, den 

idealiserade bilden av självet som delvis bygger på Sigmund Freuds (psykodynamisk 

grundare) tankar om ett idealiserat jag (Horowitz & Strack, 2011).  

 Den senare utvecklade interpersonella teorin tar dock delvis avstånd ifrån den 

psykodynamiska och psykoanalytiska teorin, Horowitz och Strack (2011) menar att den enda 

behandlingsmodell som inte enbart fokuserar på dem intrapsykiska delarna hos människan är 

interpersonell psykologi. Skillnaderna mellan psykodynamisk teori och interpersonell teori är 

att interpersonell teori inte utgår från kategoriseringar i bedömningar av emotioner som en 

biologisk svaghet i psyket (Horowitz & Strack, 2011). 

 
Upplevda interpersonella relationer hos ungdomar 
(Perceived interpersonal relations in adolescents) 

Självbilden har studerats i upplevda interpersonella relationer hos ungdomar 

 (Hakelind, 2007). Forskningens huvudsyfte var att belysa frågor om ungdomars 

interpersonella självbild utifrån relationer. Resultatet av forskningen visar att självbilden kan 

beskrivas som den huvudsakliga orsaken till faktorer som medför problem i relationer med 

andra människor. Relationssvårigheter utifrån interpersonell problematik yttrade sig i form av 

depression hos både pojkar och flickor med svag självkänsla och självbild som följd, vilket 

medför att människor hamnar i riskzon för beroende och maldaptivt beteende (Hakelind, 

2007). Det framgår i forskningen att när en stark självbild från tidig anknytning mellan 

föräldrar och barn utvecklats verkade det som ett skydd mot utvecklande av antisocialt 

beteende. Personligheten är socialt konstruerad och barn strävar efter acceptans och tillgivelse 

och den interpersonella utvecklingen sker genom adaption och identifikation. Självbilden har 

därför betydelse för hur framtida relationer formas och vilken personlig utveckling som sker 

för människan (Hakelind, 2007).  

 

Självkänsla och “om då” beredskap för interpersonell acceptans. 
(Self- Esteem and “If… Then” Contingencies of Interpersonal Acceptance) 

Självkänsla har studerats i forskning genomförd av Baldwin och Sinclair (1996) 

forskningen visade samband mellan stark och svag självbild som en direkt koppling till 

upplevelsen av misslyckanden och accepterande. Resultatet visade att upprepad acceptans 

leder till låg självkänsla vilket i sin tur medförde att människan upplevde sig mindre värd.  
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Baldwin och Sinclair (1996) fann tydliga samband mellan utvecklad 

interpersonell personlighet och förväntad personlighet, vilket resulterade i att människorna 

levde upp till omgivningens förväntningar. Forskningen påvisade även att självbilden 

konstrueras socialt och dem förväntningar som fanns tolkades utifrån interpersonella 

relationen av tidigare erfarenheter som utvecklar interpersonell personlighet. Svag självbild 

visade en mera själv- värderande tolkning av presterat resultat och en direkt koppling till 

personligheten gjordes hos människan utifrån misslyckande och känsla av att vara värdelös 

upplevdes bekräftad. Människans självcentrering kan därigenom vara mera framträdande då 

upplevelsen att misslyckande upplevdes slås mot personligheten i större utsträckning än en 

människa med stark själbild (Baldwin & Sinclair, 1996).  

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien var att förstå interpersonell självbild hos kvinnor med psykopatologiska 

symtom. 
Frågeställning: vilken betydelse har interpersonell självbild för kvinnor med psykopatologiska 

symtom? 

 

Metod 
Tolkande fenomenologisk analys (IPA) Interpretative phenomenological 

analysis har utvecklats av J.A. Smith år 1996. Ansatsen är ideografisk med inriktning mot 

kvalitativ psykologi (Smith & Osborn, 2007). Ansats utgår från förståelsen av det specifika 

fallet. Grundtanken med ansatsen är inte att generalisera utan att finna dem enskilda 

avvikelser som kan framträda utifrån tolkning av berättelser, vilket kan leda till djupare 

förståelse för det enskilda fallet (Smith & Osborn, 2007).  

 

Deltagare 
Respondenterna har genom ett bekvämlighetsurval av fyra yngre kvinnor ingått 

som deltagare i studien utifrån deras problematik av psykopatologiska symtom (Langemar, 

2008). Generellt för respondenterna är att dem är boende på ett behandlingshem och visstats 

under en längre tid inom psykiatrisk vård (10-15 år) som börjat i relativt tidig ålder. 

Snittåldern för respondenterna är 27,5 år vid intervjuerna.  
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Material  
Studien omfattas av intervjuguide (bilaga 1) som utformats utifrån 

semistrukturerade intervjuer, med underkategorier av huvudteman utifrån studiens teoriram 

samt under iakttagande av vald metod i studien (Willig, 2008). Frågorna i inledningen var 

deskriptiva dels för att få förståelse för hur respondenten var insatt i ämnet interpersonell 

självbild och psykopatologi. Respondenternas svårigheter att svara på frågorna i 

underkategorierna medförde att raka och tydliga svar inte alltid var möjliga, därför övergick 

intervjuerna från att vara semistrukturerade till ett mera djupare samtal (djupintervjuer) av 

berättande karaktär (Langemar, 2008). Intervjuerna bandades och transkriberades för tolkning 

av berättelserna.  

 

Procedur  
Intervjuerna har genomförts vid behandlingshem som riktar sig till unga vuxna i 

åldern 18-35 år med psykiska funktionshinder. Informationsbrev översändes till 

verksamhetsansvarig vid behandlingshemmet som lämnade sitt samtycke till att intervjuerna 

genomfördes (bilaga 2). Förfrågan om intervjuer ställdes till aktuella respondenter som 

lämnade muntligt samtycke till att deltaga i intervjuerna och därefter bokades tid för 

intervjuer. Vid intervju tillfället fick respondenterna ta del av informationsbrev och 

samtyckesformulär (bilaga 3) samt muntlig framställning av syftet med studien. 

 

Analys 
Djupintervjuerna har tolkats utifrån fenomenologisk analys (IPA). Det 

transkriberade materialet från bandupptagningarna lästes igenom för att identifiera dem delar i 

berättelserna som uttrycktes spontant i sitt sammanhang utan vidare reflektion från 

respondenterna. Syfte var att förstå eventuella känslomässiga betydelser i upplevelserna hos 

respondenterna och för att synliggöra eventuella undermedvetna fenomen. Tematisering 

genomfördes utifrån emotionella, affektiva och kognitiva upplevelser som beskrev självbild 

och relationer. Dem delar i berättelserna som uppfattades som medvetna utifrån en tydlig 

upprepning av tidigare erfarenheter ingick inte i tolkningen av berättelserna. Upprepningar 

kan tyda på undermedvetet inlärt beteende utan reflektivt tänkande i situationen (Horowitz & 

Strack, 2011). Berättelserna lästes igenom igen för att få ett övergripande sammanhang av 

varje enskild berättelse. Slutligen valdes citerade delar ut som beskrev respondenternas 

berättelser utifrån studiens syfte. Fullständiga intervjuer bifogas som bilaga (4).  
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Etiskt ställningstagande 
Etiskt ställningstagande i studien utgår med hänsyn till forsningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådets forsknings etik, 2001).  

Studien har berört informationsprincipen genom att informera aktuella respondenter muntligt 

och skriftligt angående syftet med studien. Vid intervju tillfället informerades respondenterna 

att deltagandet är frivilligt och att dem när som helst kan välja att avbryta intervjun. Samtliga 

respondenter har lämnat skriftligt samtycke (bilaga 3). Studien har tagit hänsyn till 

respondenterna integritet utifrån ”God Forsningssed” genom att intervjuerna har 

avidentifierats och det bandade materialet har raderats och allt material har behandlats med 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2011). Under intervjuerna har även hänsyn tagits utifrån 

respondenternas känslighet av psykopatologiska symtom. Forskning som genomförs av 

respondenter med psykopatologiska symtom har ett större moraliskt ansvar gentemot 

respondenterna, då skörheten i ämnet kan bidraga till upplevelser av utsatthet eller andra 

försvårade omständigheter. Utifrån dem etiska aspekterna så finns ingen särskild lag för 

människor med psykopatologiska symtom utan forskarens moral är den huvudsakliga faktorn 

enligt vetenskapsrådets forsknings etik (2001). 

 

Resultat 
Avsnittet redovisar det empiriska materialet som framställts utifrån valda citat 

under pseudonym. Djupintervjuerna har analyserats enskilt med slutsatser utifrån tolkande 

fenomenologisk analys (IPA). 

Anna 
Intervju med Anna 29 år, intervjun sker i hennes rum på behandlingshemmet, intervjun 

tar 43 minuter, Anna har psykopatologiska symtom utifrån borderline och generaliserat 

ångestsyndrom. Anna beskriver hur hon kände sig utsatt och ensam under uppväxten. 

 

”Allt var alltid mitt fel när något gick fel, jag var väldigt ensam jag var inte mobbad 

men jag valde att vara ensam för att inte råka säga för mycket, mamma skulle blivit arg 

om jag sagt något som inte var bra för henne.”  

 

Faktorer som valde att vara ensam kan vara signaler till omgivningen att individen inte 

upplever öppenhet för upplevelser eller upplever existentiellt levande, vilket en fullt 

fungerade människa stävar efter utifrån självförverkligande. Ytterligare faktorer kan vara att 
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människans nyfikenhet begränsas vid ensamhet, vilket kan tyda på svag interpersonell 

självbild utifrån begränsningar av gemenskap, anpassning och tillgivelse.  

 

/…/ ” när mamma träffade sin dåvarande sambo så bodde vi hemma hos mormor och då 

kunde hon äntligen flytta till en etta och mamma jobbade natt och då var han på mig, 

jag tror att det var därifrån jag fick min äckelkänsla, äcklig smutsig aldrig ren.” 

 

Anna beskriver en negativ självbild utifrån känslor av att inte uppleva sig ”ren” vilket 

kan försvaga självbilden genom att inte uppleva tillfredställelse och säkerhet i relationer. 

Anpassning till framtida relationer bygger på tidigare erfarenheter av relationer. Svårigheter 

att anpassa sig till relationer kan yttra sig i form av att människan väljer att vara ensam.  

 

/…/ ”så man från en chans till att göra om sig då får man verklig hjälp.” 

Utifrån interpersonell teori kan vi förstå hur människan hanterar sig själv som ett 

uttryck av den inre självbilden. 

Slutsats  

         Självkänslan och självbilden tyder på svag, dem relationella upplevelserna är negativa 

vilket kan påverka personligheten och människans utveckling. 

 

Maria 
Intervju med Maria 23 år, intervjun sker i hennes rum på behandlingshemmet 

intervjun tar 54 minuter. Maria har psykopatologiska symtom utifrån emotionell 

personlighetsstörning, borderline, agorafobi, socialfobi, paniksyndrom och tvångstankar. 

Maria beskriver hur hon saknat kärlek vid uppväxten, hur hon blev mobbad i skolan och 

svårigheter av att acceptera sig själv. 
 

”Mamma är ganska högpresterande hon är kontrollerande, jag har alltid jämfört mig 

med mamma […] jag fortsätter med mina destruktiva beteenden, det är någon slags 

kontroll.” 

 

Maria beskriver i sin berättelse hur hon adapterat beteendet av att vara kontrollerande 

genom att hon upplever att mamman är kontrollerande. Genom interpersonell teori kan vi 
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förstå självbilden utifrån underliggande dimensioner av kontroll som ett uttryck av dominans 

till undergivenhet.  

 

”Kan nog uppfattas att jag trivs, men det borde kanske synas, tycker att jag inte kan 

prestera när jag varit och tränat, när det finns speglar, hatar mig själv över hur jag ser ut, 

hatar mig själv, jag ursäktar mig för att jag existerar.” 

Det inkongruenta läget av självbilden uppfattas pendla mellan idealiserad självbild och 

reell självbild. Självbilden bekräftas ofta genom individens tolkning av situationen och hur 

omgivningens respons på beteendet tolkas.  

 

”Man söker bekräftelse hos någon annan jag duger,”  

Självförverkligande uppnås genom bekräftelse vilket är avgörande för hur människan 

väljer att ingå eller att undvika situationer för att upprätthålla självbilden. 

Slutsats 

Stark emotionell och delvis affektiv beskrivning av utsatthet i relationer, 

självkänslan pendlar mellan att kunna prestera och emotionella upplevelser av att inte leva 

upp till kraven genom svag självbild. 

 

Lisa 
Intervju med Lisa 33 år, intervjun sker i hennes rum på behandlingshemmet 

intervjun tar 17 minuter. Lisa har psykopatologiska symtom utifrån psykosdiagnos, 

depression och socialfobi. Lisa beskriver en jobbig tid på gymnasiet utan vänner, hon 

beskriver hur hon upplever sig vara fysiskt jämförd med andra elever. 

”Jag tänkte att jag måste stänga munnen och näsan för annars så ser det konstigt ut, ja 

det var jätte jobbigt jag kom hem ibland och hyperventilerade.” 

Tankar och känslor om självbilden kan utveckla positiva och negativa aspekter hos 

människan. Interpersonellt medvetande kan omedvetet registrera intryck från omgivningen 

som kan utveckla svag självbild, om det sammanfaller med självsystemet.   

 

”När man ser sig i spegeln, en bekräftelse på andra människor, det var bra eller det var 

inte bra, man får en bild från andra, man blir antingen glad eller ledsen.”  
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Förmågan att lita till sin egen instinkt kan tolkas som sviktande utifrån svag självbild 

som söker kontinuerlig bekräftelse från omgivningen.  

 

”Det var lite lustigt, jag var bättre än stora syrran på vissa saker.” 

 

Upplevelser av misslyckanden kan leda till svag självbild, vilket kan förklara 

upplevelsen av att lyckas som ”lustigt”. 

 

Slutsats 

Negativa upplevelser av relationer i form av utanförskap och tecken på svag 

självbild utifrån interpersonellt medvetande. 
 

Selma 
 Intervju med Selma 24 år, intervjun sker i hennes rum på behandlingshemmet 

intervjun tar 21 minuter. Selma har psykopatologiska symtom utifrån attention deficit disorder 

(ADD) och personlighetsstörning. Selma beskriver en svår tid i skolan utan vänner, Selma har 

fortfarande svårt att prata om tiden i skolan.  

”[…] dem fryste ut mig,” 

Relationerna har central betydelse för välbefinnandet, relationerna kan förstärka 

eller ge en motstridig bild av självbilden. 

”jag var annorlunda, jag är ganska tyst av mig, jag hanterar rädslan så, lite bättre 

har min självbild blivit.” 

Personligheten i sociala situationer bidrar till att forma självuppfattning och uppfattning 

om andra människor, människans tillfredställda interpersonella relationer bidrar till 

välbefinnande.  

”jag har ingen aning hur omgivningen ser på mig,” 

När självbilden inte bekräftas av omgivningen kan upplevelsen av hot mot 

självbilden leda till förnekelse och verklighetsuppfattningen förvrängas.  

Slutsats 
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Svag självbild som inte bekräftats av omgivningen, negativa upplevelser av 

relationer genom upplevelser av utanförskap. 

Diskussion 

 Syftet med studien var att förstå interpersonell självbild hos kvinnor med 

psykopatologiska symtom. Resultatet visade att det fanns svårigheter hos alla fyra kvinnliga 

respondenter i självsystemet i form av emotionella och kognitiva svårigheter. Gemensamt för 

respondenterna var upplevelsen av negativa interpersonella relationer i familj eller omgivning 

och svag interpersonell självbild.   

Framträdande delar i berättelserna var respondenternas upplevelser av att inte 

uppleva sig tillräcklig som människa med relationella svårigheter som yttrat sig i form av 

utanförskap, vilket kan förklara respondenternas svaga interpersonella självbild som resultatet 

tyder på. Studien kan inte utesluta att svag interpersonell självbild har haft betydelse för 

respondenternas psykopatologiska symtom (Horowitz & Strack, 2011 ). Studien tar stöd för 

resultatet genom Kisler (1997) som påvisar betydelsen av interpersonella transaktioner och 

utvecklandet av psykopatologiska symtom. 

Psykopatologiska symtom kan delvis beskrivas som ett individuellt mänskliga 

fenomen, men väcker frågan om varför kvinnor i åldern 16-29 år är den grupp människor som 

enligt Socialstyrelsen (2013) visade sig vara mest utsatta av psykopatologiska symtom.  

Har kvinnor neurologiskt sämre förutsättningar i utvecklandet av psykopatologiska symtom 

eller finns det andra förklaringar till utvecklingen av psykopatologiska symtom hos kvinnor. 

Frågorna bidrar till att svag interpersonell självbild som resultatet tyder på hos dem kvinnliga 

respondenterna blir en intressant faktor i förhållande till psykopatologiska symtom och vilken 

betydelse interpersonell självbild har för psykopatologiska symtom?  

Frågor vi också kan ställa är om vi kan utgå ifrån att psykopatologi är ett 

symtom som utvecklat svag interpersonell självbild? Eller har svag interpersonell självbild 

utvecklat psykopatologiska symtom? Studien kan inte med säkerhet säga vilken av 

svårigheterna av svag interpersonell självbild eller psykopatologi som inträdde först hos dem 

kvinnliga respondenterna och därför kan inte studien utesluta betydelsen av 

neurovetenskapliga faktorer som kan ha påverkat kvinnornas interpersonella självbild. 

Samtidigt kan inte studien utesluta betydelsen av det faktum att dem kvinnliga respondenterna 

upplevt negativa interpersonella relationer som kan ha medfört svårigheter med beteende och 

utveckling, vilket kan ha en direkt effekt på människors interpersonella självbild (Gurtman, 

1996). 
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Enligt interpersonell teori kan människans beteende enbart bli förståligt mot den 

bakgrund av interpersonella situationer och sammanhang som människan ingått i (Sullivan, 

1953). Om vi förutsätter att interpersonella relationer är den enda faktor som påverkat 

respondenternas psykopatologiska symtom kan vi förstå symtomen av interpersonell självbild 

som en effekt av respondenternas psykopatologiska symtom, men vi kan inte säga vilken 

betydelse interpersonell självbild har haft för varje respondent och därför bör vi förstå varje 

individuell upplevelse. Enligt Rogers (1967) är det betydelsefullt att förstå dem individuella 

upplevelserna och hur dem kommer till uttryck genom självförverkligande som bidrar till att 

upprätthålla självbilden. Den förståelse som resultatet bidrar med när det gäller individuella 

upplevelser och betydelsen av upplevelserna hos respondenterna är att självförverkligandets 

negativa delar framstår tydligast i berättelserna. Resultatet visar att självbilden inte har 

upprätthållits genom positiva interpersonella relationer. 

 Studien kan också genom den humanistiska teorin förstå betydelsen av 

respondenternas tankar och känslor och hur dem utvecklats negativa ur interpersonella 

relationer och vilken betydelse det kan ha haft för respondenternas utveckling (Kahn & 

Rachman, 2000). Relationer som upplevts som avvisande eller på annat sätt förstärker en svag 

interpersonell självbild kan medföra att människan upplever en känsla av misslyckande som 

kan leda till ett avvikande beteende i form av osäkerhet och även yttringar av affektivt 

beteende (Horowitz & Strack, 2011). Resultatet i studien svarar väl mot denna beskrivning 

och hur respondenterna i sina berättelser ger uttryck för upplevelser av avvisande relationer. 

Respondenterna ger också beskrivningar i sina berättelser av känslor som misslyckanden och 

hur dem upplevt sig som annorlunda. 

När en personlighet är avvikande kan dem mellanmänskliga nivåerna förstå en 

människas beteende genom handlande i sociala situationer, men också kognitivt hur tankar 

och upplevelser om andra människor kommer till uttryck (Horowitz & Strack 2011). 

Respondenterna gav olika beskrivningar hur dem upplevt utanförskap i sociala sammanhang 

och hur dem valt att vara ensam. Ett avvikande beteende kan förklaras utifrån 

erfarenhetsmässiga interpersonella relationer och hur respondenternas interaktion sett ut 

tidigare, även tankar och känslor om avvikande personlighet och beteende har betydelse för 

hur människan väljer att ingå i sociala situationer. 

Svårigheter hur respondenternas problematik kan yttrar sig socialt kan vi också 

förstå genom svag interpersonell självbild och hur denna faktor kan påverka beteendet i form 

av svårigheter för människan att anpassa sig till situationer men också utifrån vilken adaption 

och identifikation människan gör i olika situationer, vilket i sin tur kan påverkar utvecklingen 
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hos människan (Hakelind, 2007). Utvecklingen av människans beteende är enligt Baldwin 

och Sinclair (1996) också beroende av omgivningens förväntningar på beteende och Baldwin 

och Sinclair (1996) har påvisat ett samband mellan utvecklat interpersonellt beteende och 

förväntat beteende från omgivningen. Om vi dessutom tar hänsyn till Hakelinds (2007) 

forskning så kan det förklara hur respondenterna genom adaption och identifikation utifrån 

förväntningar från omgivningen adapterat beteende ur negativa interpersonella relationer. 

Självbild som adapterats ur interpersonella relationer och inte svara mot sociala situationers 

förväntningar kan också leda till ett inkongruent tillstånd hos människan, vilket kan påverka 

uppfattningen av verkliga upplevelser och förväntade upplevelser i situationer (Kahn & 

Rachman, 2000). Människans förmåga att utveckla det egna känslolivet kan därmed begränsas 

(Rogers, 1967). Om vi dessutom förstår det utvecklade beteendet utifrån begränsningar av 

självbilden som själv- värderande kan vi också förstå respondenternas upplevelser av 

otillräcklighet som människa (Baldwin & Sinclair, 1996).  

 

Metod diskussion 
Studiens vetenskaplighet framställs genom syfte och frågeställning som 

empiriskt tolkats och stödet för vetenskapligheten i studien hämtas ur Smith et al (1995) som 

påvisar att teorier underbyggs genom vetenskapliga undersökningar och kan inte genomföras 

utan empiriskt arbete. I studien har arbetet redovisats utifrån kvalitativ vetenskapstradition 

med induktiv ansats, vilket medfört att studien bygger på sannolikheten utifrån det tolkade 

fenomenet. Vi kan inte utgå ifrån att induktiv ansats kan bestämma att det föreligger ett 

bestämt faktum i resultatet (Langemar, 2008). Men vi kan genom noggranna studier finna 

samband som stärker resultatet, vilket studiens redovisade resultat ger stöd för (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Studiens validitet är beroende av vad studien mäter och det har varit svårt att 

arbeta strukturerat med berättelserna då upplevelserna i berättelserna är varierande, vilket 

medfört att tolkningen av berättelserna har reviderats flera gånger för att mäta dem faktorer 

som studien ville förstå. Paradigmen i studien har från början av studien varit klar och 

utgången i arbetet med studien var semistrukturerade intervjuer vilket studiens ansats bygger 

på (Smith & Osborn, 2007). Vid intervjutillfällena övergick upplägget av semistrukturerade 

intervjuer till djupintervjuer vilket medförde att ansatsen fick granskas ytterligare om det var 

en lämplig metod. Genom att studien ändå identifierat emotionella, affektiva och kognitiva 

uttryck så var det ändå möjligt att tolka berättelserna utifrån kategoriseringar och metoden för 
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studien bedömdes som lämplig. Med ett litet antal respondenter som valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval har inte studien utgått från att respondenterna är representativa för 

psykopatologiska symtom. Studien kan inte utesluta andra faktorer som kan vara av betydelse 

för psykopatologiska symtom. Studien drar därför inga slutsatser utifrån population utan 

endast utifrån resultatet i studien. 

Förslag till vidare studier kan vara att genomföra liknande studier med ett större 
antal respondenter och utesluta andra faktorer som kan påverka utveckling av 
psykopatologiska symtom.  
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Bilaga: 1 

Intervjuguide 

Ålder 

Sjukdomsbild 

Mediciner 

VAD ÄR SJÄLVBILD FÖR DIG?  

1) Kan du beskriva dig själv?  

2) Beskriv din självbild?   

3) Har din bild av dig själv förändrats?  

4) Vad tror du har bidragit till din självbild?  

VAD ÄR UPPLEVELSER FÖR DIG?  

5) Känner du att du kan uttrycka väl hur du känner dig och mår?   

6) Öppenhet för upplevelser 

7) Kan du beskriva något som gör dig nyfiken och intresserad? 

8) När du bestämmer dig för något är det då på eget initiativ eller känner du att andras 
inflytande är viktigt för ditt beslut? 

9) Känner du att du har inflytande över din framtid? 

10) Upplevelsemässig frihet 

11) Upplever du dig som kreativ? Beskriv gärna hur? 

VAD ÄR MILJÖ FÖR DIG? 

12) Kan du beskriva empati?  

13) Kan du beskriva anpassning?  

14) Kan du beskriva tillgivelse?  

15) Kan du beskriva gemenskap? 

Reflektioner 
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Bilaga 2  

Informationsbrev  

 
 
Blekinge Tekniska Högskola                                                                                  2013-04-15 
Sektionen för Management  
 
 
 
Hej som jag nämnt vid tidigare tillfälle så är jag intresserad av att intervjua unga kvinnor med 
psykopatologisksymptom i syfte att förstå betydelsen av interpersonell självbild.  
 
Jag läser tredje året på samhällsvetarprogrammet vid Blekingen tekniska högskola och min 
ambition med studien är att belysa problematiken runt faktorer som kan bidra till 
interpersonell självbild utifrån psykopatologi. All information behandlas enligt 
vetenskapsrådets riktlinjer (2009). Studien har inget intresse av verksamheten som sådan, utan 
endast den interpersonella självbilden hos respondenterna. 
Intervjuerna utgår från samma frågeställning och beräknas ta ca 30 minuter, om det är 
relevant kan samtals terapeut vara med under intervju tillfället, frågorna är upplevelse 
inriktade. Deltagandet är frivilligt och naturligtvis kan intervjun avbrytas när som helst. 
Materialet behandlas anonymt och jag har tystnadsplikt och sekretesskyldigheter gentemot 
deltagarna utifrån dem forskningsetiska principer inom humanistisk–samhällsvetenskaplig 
forskning men också utifrån mitt arbete med respondenterna. Samtycke av annan myndig 
person är relevant om deltagare har förmyndarskap enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 
2009, s.9). Utifrån det bandade materialet kommer citat att användas, naturligtvis är citaten 
avidentifierade och det bandade materialet raderas efter genomförd analys, enligt 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådets, 2009). Studien får inte användas eller distribueras i 
kommersiellt syfte. 
 
Din medverkan bidrar till att lyfta fram din upplevelse av interpersonell självbild och om du 
anser att interpersonell självbild har haft betydelse i utvecklandet av psykopatologiska 
symtom. Tack för din medverkan!  

 
 
Vid frågor angående intervjun Vänligen: Renée Rosenlund rosenlund.sehr@comhem.se  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

21 
 

Bilaga 3 

Samtyckesformulär 

INTERPESONELL SJÄLVBILD BETYDANDE FÖR PSYKOPATOLOGI. 
Kandidatuppsats i Psykologi: Renée Rosenlund 

 

Deltagandet är frivilligt och ni kan avbryta intervjun om ni inte vill fortsätta att medverka. 
Intervjuerna är anonyma och jag har tystnadsplikt men också sekretess gentemot dig som 
medverkar, både mot Blekinge tekniska högskola och som anställd inom verksamheten där 
intervjuerna genomförs. Syftet med studien är att förstå interpersonell självbild hos kvinnor 
med psykopatologiska symtom. 

 

  

 

 

 

Jag samtycker till att medverka i studien 

 

 

Ort och datum                                                          Namnteckning 
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Bilaga 4 

Intervjuer 

ANNA 
Intervju med Anna 29 år sker i hennes rum på behandlingshem, intervjun tar 43 

min. Anna uppger att hon har diagnoser: Borderline och Generaliserat -ångestsyndrom. 

Mediciner: Sömnmediciner, ångestdämpande, lugnande och antidepressiva. 
         Intervjun inleds med att Anna får beskriva vad självbild är? 

        – Hur man ser på sig själv. 

          Om du skulle beskriva dig själv för någon som inte känner dig? 

        – Dåligt självförtroende, tasktig tålamod förut så hatade jag mig själv.  

– För 15 år sedan hamnade jag på barn psyket, skillnaden var att denna gång så 

bestämde jag mig, det var ingen slump jag orkar inte hålla på så här längre, det gick inte 

att hantera mig, det gick inte.  

– Jag var ganska utsatt när jag växte upp…. //Det var faktisk min mammas dåvarande 

sambo som var på mig när jag var mellan 11 och 13 år, nu vet jag inte om det var han, 

men det gjorde inte livet bättre, så är mamma ganska jobbig skriker och gapar, nu sa jag 

inget till mamma om hennes dåvarande sambo, för mamma hade det ganska jobbigt, när 

mamma träffade sin dåvarande sambo så bodde vi hemma hos mormor och då kunde 

hon äntligen flytta till en etta och mamma jobbade natt o då var han på mig, jag tror att 

det var därifrån jag fick min äckelkänsla äcklig smutsig aldrig ren. – Ja jag hatar honom, 

ja det kommer i perioder, jag har lärt mig att hantera det och jag tänker att han inte är 

värd det. 

– För två år sedan så fick jag väldigt mycket ECT (Elektrokonvulsiv behandling som 

bidrar till kontrollerat epileptiskt anfall och ges vid svårare fall av depression, när 

läkemedel inte har några effekter) (Vårdguiden, 2013) det jag vet är vad folk har 

berättat för mig men jag var bångstyrig på psyket, jag fick läsa ut åk 9 på psyket.  

– Allt var alltid mitt fel när något gick fel, jag var väldigt ensam jag var inte mobbad 

men jag valde att vara ensam för att inte råka säga för mycket, mamma skulle blivit arg 

om jag sagt något som inte var bra för henne,  

– Jag tror att omgivningen tycker att jag är jobbig, det är skönt att gå i terapi tre gånger i 

veckan, försök lyssna på vad dem säger sa jag till mig själv, gå inte dit med 
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inställningen att det inte funkar, jag hade bestämt tidigare att det inte funkar, det är nog 

bättre att sätta ord på det jag känner även om det är tilltrasslat och krångligt, det är lätt 

att ignorera känslor. 

– Jag har fått en helt ny bild av att vara med där, man skall inte döma ut jag har lärt mig 

att förstå bättre vi brukar vara fem stycken jag har fått mycket större respekt för dem 

andra.  

– Ja det har varit väldigt positivt, det är jätte skönt, jag har också blivit bemött bättre av 

dem andra.  

Om du skulle tänka på något som gör dig intresserad eller nyfiken vad skulle det kunna 

vara?  

– Du menar framtiden?  

Kan vara framtiden.  

– Politiker, jag är väldigt inne i psykvården den måste bli bättre det gör mig väldigt 

förbannad när jag läser tidningar, ibland blir jag glad också men oftast förbannad, det är 

något jag kan kriga för redan bland unga. 

– Mera resurser redan i tidig ålder, kunskap finns men det är ju fullt överallt, stressigt 

fram och tillbaka, vi skulle jätte gärna vilja lägga in dig men det finns ingen plats. Sen 

så tycker jag verkligen att det skall bli tidigare i livet, så man från en chans till att göra 

om sig då får man verklig hjälp. 

– Det är det jag vill kämpa för. 

Vem är det som skall se dem här signalerna då?  

– Skolan, man hör så mycket om mobbing där måste man ta tag i det, man har otur och 

är annorlunda, utseende mässigt annorlunda, någon som vågar sticka ut, man måste får 

vara sig själv, man blir utfryst, eller som jag, går och biter ihop.  

– Det var väl mera av min släkt, jag var rädd att säga fel.  

– Ja det gjorde dem ju, det var ju när jag kom till barnpsyket, jag tror att jag bröt ihop, 

då hade jag börjat göra illa mig,  
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– Samtidigt vill jag också ha jobb lägenhet och en katt, ibland får man tagga ner det lite, 

jag är lite för ivrig, jag ser mig någonstans där ute.  

– Jag är inte van att få positiv respons när jag gjort kreativa saker, ja jo sedan får jag 

press på mig och så går det åt skogen, jag letar fel, nej det är bara mot mig själv, jag kan 

känna mycket med andra, man vill så gärna hjälpa men man vet inte vad man skall göra.  

– Är väl att man får lära sig leva med vissa saker som kan vara jobbiga man måste 

anpassa sig men det skall inte behöva störa en så mycket.  

– Jag litar sällan på folk, eller så har jag svårt att ta till mig, jag har inga direkta vänner. 

Reflektioner från Anna efter intervjun: 

– Jag fick tänka mycket, nu går allt så bra så snart kommer något dåligt att hända, men 

jag känner mig rätt lugn, det fick jag en känsla av nu det går att ta sig upp igen, det var 

rätt intressant det här.  

MARIA 
Intervju med Maria 23 år sker i hennes rum på behandlingshem, intervjun tar 54 

min. Maria uppger att hon har diagnoser: Emotionell -personlighetsstörning, Borderline, 

Agorafobi, Socialfobi, Paniksyndrom. Mediciner: Ångestdämpande, lugnande, antidepressiv 

och neuroleptica.  
          Intervjun inleds med att Maria får beskriva vad självbild är?          

       – Jag tänker att det är hur man ser på sig själv, något sådant.  
          Om du skulle beskriva dig själv för någon som inte känner dig?  

        – Den är ganska dålig, varken självförtroende, väldigt kritisk.  

 

– Kan nog uppfattas att jag trivs, men det borde kanske synas, tycker att jag inte kan 

prestera när jag varit och tränat, när det finns speglar, hatar mig själv över hur jag ser ut, 

hatar mig själv, jag ursäktar mig för att jag existerar.  

 

– Jag har alltid varit högpresterande, jag har alltid haft höga krav på mig själv, jag 

sattsar på stjärnorna så har jag alltid varit, om jag felar så duger jag inte, mamma är 

ganska högpresterande hon är kontrollerande, jag har alltid jämfört mig med mamma 

och lilla syster jag har egentligen varit duktigare i skolan, men min lilla syster har varit 

starkare hon har liksom tagit hand om mig. Jag klarar inte av det här, min syster är 
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tvärtemot hon gör det hon bestämt sig för, jag vet inte varför men det kanske har med 

gener att göra, allting känns som en tävling exempelvis mot min syster som är mammas 

favorit, jag jämför mig alltid med andra jag vill vara bäst, det är egentligen två dumma 

ord.  

– Man söker bekräftelse hos någon annan jag duger, jag tror det är omöjligt att jag skall 

bli nöjd, jag måste lära mig själv, man måste acceptera sig själv, man måste hitta det 

man själv är bra på… jag fick ätstörning när jag blev mobbad i åk 5, dem förstörde 

kläder sparkade och gjorde en del saker, jag minns inte så mycket, min lärare var dum i 

huvudet hon försvarade mobbaren, det var inte hennes fel sa läraren, det var en som 

styrde alla andra. 

– Jag försökt lämna känslan bakom mig när jag började ny skola, men tillslut så 

eskalerade det, jag tvivlar på mig själv jag tycker att jag är frisk, men så kan jag göra 

saker som att skada mig själv, det är svårt att acceptera att jag mår dåligt, jag är inte 

medveten om min känsla jag lever inte som jag lär, jag fortsätter med mina destruktiva 

beteenden, det är någon slags kontroll, jag blir rädd för följdfrågor när jag skall sätta ord 

på mitt mående, dels för att då kan jag få hjälp sedan också så kommer dem för nära då 

blir man sårbar, då blir jag osäker.  

– Jag tror att det var den tiden i åk 5, jag hittade inte mig själv vi har flera i familjen 

som kan säga elaka saker, det kan vara som att säga om mat grejer, du kanske inte borde 

äta ditten o datten du som är tjock, sådana saker som sätter sig ganska hårt, dem är 

ganska bra att öppna med elaka saker, jag stänger in dem o ta med dem som ett eko, det 

blir en bekräftelse att jag inte duger det grottar sig in i mig. 

– Otroligt litet egenvärde att jag inte är värd något, det behöver komma snälla ord ur 

någon, jag bryr mig mera om andra än mig själv, ett personlighetsdrag, en bekräftelse på 

att jag duger när jag ger.  

– Jobbigt att se framtiden rädslan att misslyckas så tar man sig inte dit, fan vad jag är 

värdelös därför vågar jag inte längre med framtidsplaner. En familj vill jag ha, det bästa 

jag kan komma på.  

– Fotografera skulle jag göra om jag var duktig, man ser så många fina bilder, jag kan 

inte ta en sådan bild, jag borde egentligen ha det i generna för mamma och pappa är bra 

att fotografera. 
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– Det svårast som finns är att hitta sig själv, att man känner sig vilsen gör att man mår 

som man gör, mera kärlek hemifrån man kramas och mera närhet än det varit, nu när jag 

är här förstår jag det, att man vågar visa att man älskar sina barn, man kan visa kärlek, 

 – Jag personligen hade tyckte det varit bättre om jag fått höra och en kram när man 

behöver det, det har liksom inte funnits i min värld, det var en gång jag fick ligga i 

mammas knä och gråta, men det kan ju vara så att dem inte vetat hur dem skulle hantera 

det.  

– Jag har nog inte fått höra att jag var duktig i skolan, den relationen är viktig för min 

bild av mig själv. 

– Det kanske hade varit annorlunda om dem veta hur dem skulle göra tidigare, jag 

minns inte så mycket från min barndom jag vet inte vad det beror på. Jag blev besvärlig 

när jag gick i fyran, omgivningen uppfattade mig som besvärlig, skolan hade kunnat 

göra en insats, jag pratade inte jag teg jag ville inte vara med jag drog mig undan, jag 

kände mig utsatt, jag ville inte att det skulle vara en verklighet det som var, jag stängde 

av. 

– Att man hjälper varandra, här kan jag känna att folk har väldig empati, familjen vet 

jag inte, jo mamma känner med men svårt att visa. Mamma jobbar ju som lärare och 

hon tar sig gärna an dem svåra barnen i skolan, även om hon inte alltid visar mig den 

där empatin, jag har alltid känt prestationskrav inget som sas men fanns.   

– Tillit det har jag väldigt väldigt svårt med, något som man måste bygga upp att man 

kan vara sig själv våga öppna upp sig, jo men det är väl för mobbningen, jag vill klara 

mig själv man blir ju sårbar om man öppnar upp sig. 

– Det har varit svårt sedan jag kom hit att hitta gemenskap det handlar mycket om vilka 

man kan lita på och ha roligt med.  

Reflektion från Maria efter intervjun: 

– Tänka på vad som kommer inifrån mig, våga bygga att tro på mig själv, inte på ett 

dålig utan på ett bra sätt, intressant. 

 

 



 
 

27 
 

LISA 
Intervju med Lisa 33 år sker i hennes rum på behandlingshem, intervjun tar 17 

min. Lisa uppger att hon har diagnoser: Psykosdiagnos, Depression, Socialfobi. Mediciner: 

Leppanex, Zoloft och Zyprexa.  

 Intervjun inleds med att Lisa får beskriva vad självbild är? 

– När man ser sig i spegeln, en bekräftelse på andra människor, det var bra eller det var 

inte bra, man får en bild från andra, man blir antingen glad eller ledsen.  

       Om du skulle beskriva dig själv för någon som inte känner dig? 

 – Sådant som man hör av andra, jag har fått höra att jag är snäll, jag försöker att göra 

saker som är kul o prova på saker, det är kul att ha något för sig.  

– På gymnasiet var det jobbigt jag hade inte några riktiga vänner, det var jobbigt i 

klassen, jag var den tysta tjejen som inte pratade med någon, jag fick panikångest jag 

kunde inte andas i klassrummet så jag fick gå till läkaren, vi sökte igen för andnöd, men 

det var ju psykiskt, men jag började gå hos kuratorn. 

– Ja det var väl kyrkan då, det började väl vid 13-14 års ålder kanske, jag tittar mig i 

spegeln och försöker se om jag ser okej ut, ska man sminka sig lite kanske.  

Vi kanske ska fundera över din inre bild?  

– Du menar hur man uppfattar beteende, det undrar jag också, det är också en grund till 

skvaller, då är frågan vem som är starkast i skvallret vad gruppen skall bestämma sig för, 

e hon de eller e hon de, jag kom ihåg när jag red och ramlade av hästen och slog huvudet 

i bommen, då när jag skulle gå ut med hästen, hon sa Lisa är så duktig, första gången hon 

ramlar av, då tänkte jag jaha tycker de så om mig, det var kul att man fått höra det, det har 

jag väl fått, några grannar har sagt att jag spelar piano bra, det är trevligt att få höra det 

också. 

– jaa det har dem väl gjort, via barn uppfostran o så där, i familjen har jag alltid varit den 

där duktiga tjejen, nej men alltså det var vanliga sysslor i hemmet o så där, det var lite 

lustigt, jag var bättre än stora syrran på vissa saker. 

– Tidigare så var jag ju den där smala, men efter medicinerna så har jag gått upp i vikt, 

förut var jag väldigt spänd hur andra såg på mig, jag kunde förändra ansiktet jag fick 
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ångest jag ville se bra ut, jag upplevde att dem titta på mig fysiskt, jag fick höra i kyrkan 

en gång att jag hade ett fint leende. 

Har du inte fått höra att du var/är söt tidigare?  

– Nej det har jag faktiskt inte, jag tänkte att jag måste stänga munnen och näsan för 

annars så ser det konstigt ut, ja det var jätte jobbigt jag kom hem ibland och 

hyperventilerade, jag var mera en sport tjej, nu känner jag för att avbryta… 

Lisa frågar om jag stängt av inspelningen, Lisa vill inte prata illa om någon, men vad som 

verkar centralt i berättelsen är jämförelser av att inte vara tillräcklig som människa. 

Intervjun avbryts. 

SELMA 
Intervju med Selma 24 år sker i hennes rum på behandlingshem, intervjun tar 21 

min. Selma uppger att hon har diagnoser: Attention deficit disorder (ADD) och 

Personlighetsstörning. Mediciner: lugnande och ångestdämpande.  
 Intervjun inleds med att Selma får beskriva vad självbild är? 

 – Hur jag ser på mig själv, jag är väldigt pessimistisk när det gäller självbilden, jag har 

inget självförtroende.     

        Om du skulle beskriva dig själv för någon som inte känner dig?  

– Svårt. 

– Jag vart ju mobbad i åk 1-6, de fryste ut mig, de håller sig med sådana fina 

antimobbningssaker men de kan inte göra något egentligen, det fanns inget dem kunde 

hjälpa mig med, jag bytte skola i högstadiet då blev det lite bättre men inte bra, det var 

först i gymnasiet som jag fick vänner, jag var annorlunda, jag är ganska tyst av mig, jag 

hanterar rädslan så, lite bättre har min självbild blivit. 

 

– Det var svårt att berätta, en klump i magen varje skoldag, jag har ingen aning hur 

omgivningen ser på mig, jag har varit med i gruppterapi en gång, tystnad uppstår, det är 

svårt att prata om. 

Selma beskriver en skam att prata om det, det är svårt och Selma vill helst glömma 

skoltiden, Selma beskriver att omgivningen uppfattar henne som bättre idag. 

– Jag tar en dag i sänder och ser vad som händer. 
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Selma fortsätter att berätta att hon aldrig haft svårt att anpassa sig till situationer, vilket 

handlar om regler. 

– Jag har inte haft problem att anpassa mig till omgivningen. 

 

Tillit menar Selma handlar om att man kan lita på människor.  

– Man känner snabbt om det är en person man kan lita på.  

 

– Gemenskap är ett svårt ord… hur man har det i grupp.  

Selma har känt gemenskap i grupp, självbilden har förbättrats sedan Selma kom till 

behandlingshemmet, genom stöd och hjälp i vardagen. 

Reflektion från Selma efter intervjun: Ingen reflektion, Selma vet inte. 

 


